
UCHWAŁA NR II/11/02 
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 

z dnia 11 grudnia 2002 roku 
 
 

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie  
Gminy Szczuczyn. 

 
 
 Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 60,  
poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000r. Nr 22, poz. 272, z 2001r. Nr 100,  
poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984) w związku z art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego, uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Szczuczyn zawarte w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego. 
 
 
 
 
 

        Przewodniczący Rady 

          Mirosław Rainko 

 
 
 



ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR II/11/02 
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE 
z dnia 11 grudnia 2002 roku 

 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

Ustala się Regulamin, który określa: 
1. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 
2. Rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych,  

ich usytuowanie oraz częstotliwość usuwania odpadów komunalnych. 
3. Zasady selektywnej zbiórki odpadów. 
4. Uregulowania dotyczące odpadów przemysłowych i medycznych. 
5. Obowiązki użytkowników nieruchomości nieskanalizowanych. 
6. Wymogi dotyczące transportu odpadów komunalnych i ścieków domowych (nieczystości 

płynnych). 
7. Miejsce wywozu odpadów komunalnych i ścieków domowych (nieczystości płynnych). 
8. Udzielanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie usuwania, wykorzystywania  

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych i płynnych. 
9. Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej. 
10. Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i zasad jej 

przeprowadzania. 
11. Odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu i zasady jego przestrzegania. 

§ 2 

Regulamin obowiązuje: 
1. Właścicieli i zarządów nieruchomości. 
2. Użytkowników lokali użytkowych, nieruchomości oraz obiektów przeznaczonych  

do celów handlowych, gastronomicznych i innych celów gospodarczych jak też obiektów 
przeznaczonych na cele użyteczności publicznej. 

3. Kierowników budów – w stosunku do nieruchomości będących terenami budowy. 
4. Kierowników jednostek wywozowych, kierowników wysypisk i oczyszczalni ścieków 

oraz kierowników firm prowadzących działalność w zakresie wykorzystania  
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

5. Właścicieli i zarządców ogródków działkowych. 
6. Inne podmioty władające nieruchomościami, zwanych dalej „właścicielami 

nieruchomości”. 
 

ROZDZIAŁ II 
Definicje 

§ 3 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  
1) ustawie - rozumieć należy przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 60, 
poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000r. Nr 22, poz. 272, z 2001r. Nr 100, poz. 1085,  
Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984); 



2) odpadach komunalnych: należy przez to rozumieć definicję zawartą w przepisie art. 2 
ust. 1 pkt. 2 ustawy; 

3) właścicielach nieruchomości: należy przez to rozumieć definicję zawartą w przepisie 
art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy; 

4) odpadach komunalnych bytowych drobnych - należy przez to rozumieć odpady 
powstające w związku z bytowaniem człowieka takie jak: resztki spożywcze, odpady 
z papieru, opakowania towarów codziennego użytku, resztki poopałowe (popiół), 
uszkodzone naczynia, tekstylia, puszki konserwowe, zwiędłe kwiaty i temu podobne 
zbierane do typowych pojemników; 

5) odpadach komunalnych bytowych dużych - należy przez to rozumieć odpady, które 
nawet po rozdrobnieniu nie mogą być swobodnie umieszczone w typowych 
pojemnikach ze względu na swoje rozmiary lub masę np.: stare meble, wózki 
dziecięce, sprzęt gospodarstwa domowego, deski, materace, gruz itp.; 

6) surowcach wtórnych - należy przez to rozumieć te części wyselekcjonowane  
z odpadów komunalnych nadające się do gospodarczego wykorzystania 
materiałowego lub surowcowego, a w szczególności papier, tektura, szkło, metale, 
tworzywa sztuczne; 

7) odpadach medycznych – rozumie się przez to odpady medyczne w rozumieniu 
przepisów o odpadach; 

8) wysypisku - należy przez to rozumieć wyznaczone przez Gminę obiekt budowlany 
przeznaczony do składowania odpadów komunalnych; 

9) punkcie zlewnym - należy przez to rozumieć studzienki w kanalizacji sanitarnej,  
do których za zgodą jednostek je eksploatujących można zlewać ścieki, przy użyciu 
specjalnego transportu asenizacyjnego z posiadłości nieskanalizowanych; 

10) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć podmioty gospodarcze i osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów oraz 
wywozu ścieków, posiadające zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju usług. 

 

ROZDZIAŁ III 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 4 

Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć zajmowaną przez siebie 
nieruchomość w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywać je 
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym i technicznym. 

§ 5 

Na każdego właściciela nieruchomości, na którego terenie powstają odpady, nakłada się 
obowiązek oddzielnego gromadzenia odpadów komunalnych bytowych drobnych oraz 
dużych, w urządzeniach do tego przeznaczonych, i przekazywania ich: 

1) do wywozu jednostkom wywozowym, lub wywożenia na wysypisko gminne  
we własnym zakresie; 

2) bądź indywidualnego dostarczania odpadów do zakładów wykorzystywania  
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, potwierdzonego odpowiednimi 
dowodami np.: zapłaty, kwitem odbioru. 

§ 6 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy z jednostką wywozową  
na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 ustawy. 
 



§ 7 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług 
wykonywanych przez podmioty posiadające zezwolenie na wykonywanie usług usuwania 
odpadów komunalnych - na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 ustawy.  

§ 8 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udzielania informacji związanych  
z wytwarzaniem odpadów, oraz umożliwienia wstępu na teren posiadłości w celu kontroli 
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu upoważnionym do tego podmiotom. 

§ 9 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi ustalają 
wewnętrzne zasady porządku domowego i rozliczają się z lokatorami z kosztów odbioru,  
i wywozu odpadów we własnym zakresie. 

§ 10 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wywozi odpadów indywidualnie,  
ani nie korzysta z usług gminnych jednostek organizacyjnych lub podmiotów posiadających 
zezwolenie udzielone w trybie art. 7 ustawy, odpady z jego nieruchomości usuwa gmina  
w trybie wykonania zastępczego. Właściciel nieruchomości wnosi kwotę poniesionych przez 
gminę kosztów, udokumentowanych rachunkiem podmiotu gospodarczego dokonującego 
wywozu i unieszkodliwiania odpadów z danej nieruchomości. 

§ 11 

Odbiór odpadów komunalnych dużych odbywa się wg harmonogramu zgłoszonego 
zainteresowanym przez jednostkę wywozową. 

§ 12 

Odbiór odpadów komunalnych bytowych drobnych odbywa się wg częstotliwości ustalonej  
w umowie z jednostką wywozową. Jeżeli planowany dzień wywozu jest dniem świątecznym,  
to jednostka wywozowa ma obowiązek przeprowadzić wywóz w dniu poprzedzającym lub 
dniu następnym.  

§ 13 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń  
z terenu nieruchomości, a także z jej niezabudowanej części (podwórza, bramy, przejścia, 
placu zabaw, zieleńca). 

§ 14 

Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne bytowe drobne: śniegu, lodu, 
żużlu gorącego, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących  
i wybuchowych oraz odpadów przemysłowych i medycznych. 

§ 15 

Zabrania się spalania odpadów w pojemnikach. 

§ 16 

Wykonywanie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie budowy 
należy do kierownika budowy. 
 
 



§ 17 

Oczyszczanie przystanków komunikacyjnych oraz usuwanie odpadów komunalnych, błota  
i innych zanieczyszczeń na tych terenach należy do obowiązków jednostki użytkującej tereny 
służące komunikacji publicznej. 

§ 18 

Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. 

§ 19 

Zabrania się wysypywania i składowania odpadów komunalnych w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych. Stałe odpady komunalne należy składować wyłącznie na wyznaczonym 
wysypisku odpadów komunalnych. 

§ 20 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania ze śmieci, śniegu, lodu, błota  
i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości. 

§ 21 

W przypadku dostarczenia do wywozu obok odpadów komunalnych również odpadów 
przemysłowych, medycznych, niebezpiecznych, prowadzący wywóz musi odmówić przyjęcia 
całości dostarczonych odpadów. Odpady nie wywiezione z powyższego powodu muszą być 
niezwłocznie usunięte przez użytkownika w sposób zabezpieczający środowisko. Sposób 
usunięcia tych odpadów należy uzgodnić z Inspektorem Ochrony Środowiska. 

§ 22 

Jednostka wywozowa i obsługa wysypiska są zobowiązane do powiadomienia o fakcie  
nie przyjęcia odpadów Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

§ 23 

Właściciele pojemników i kontenerów mają obowiązek umieszczania na nich w sposób trwały 
swoich znaków identyfikacyjnych. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych,  

ich usytuowanie oraz częstotliwość usuwania odpadów 

§ 24 

Odpady stałe należy gromadzić w kontenerach, pojemnikach z przykrywami lub workach 
foliowych szczelnie zamykanych. 

§ 25 

Urządzenia do gromadzenia odpadów stałych winny być ustawione na utwardzonym placu. 

§ 26 

Na każdej jednej nieruchomości zamieszkałej, lub na której jest prowadzona działalność 
gospodarcza powinien być co najmniej jeden pojemnik zamykany o objętości 110 l. 
Dozwolone jest korzystanie kilku sąsiadów z pojemników ustawionych razem. Objętość 
łączną pojemników oblicza się na podstawie liczby mieszkań (gospodarstw domowych). 
Obowiązki i odpowiedzialność wynikające ze wspólnego korzystania z pojemników 
ponoszone są solidarnie. 



§ 27 

Dla budynków wielomieszkaniowych należy ustawić co najmniej jeden pojemnik zamykany  
o pojemności co najmniej 1100 l. 

§ 28 

Jeżeli objętość pojemników nie wystarcza na przyjęcie zwiększających się ilości odpadów 
komunalnych bytowych drobnych, należy zamówić dostarczenie przez jednostkę wywozową 
dodatkowych pojemników. Zgłoszenia dokonuje użytkownik łącznie z zobowiązaniem 
ponoszenia dodatkowych opłat wywozu. 

§ 29 

Pojemniki na odpady komunalne bytowe drobne winny być ustawione w miejscach łatwo 
dostępnych dla mieszkańców jak i pracowników jednostki wywozowej, i nie mogą być 
przyczyną nadmiernych utrudnień dla sąsiadów i użytkowników dróg i ulic. Pojemniki należy 
ustawić w miarę możliwości w granicach posesji w miejscu trwale oznaczonym, na twardej, 
równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych 
zanieczyszczeń, umożliwiającej przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub 
wózkach. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponoszą 
właściciele nieruchomości. 

§ 30 

Właściciel nieruchomości zapewnia pracownikom jednostki wywozowej dostęp  
do pojemników w czasie dnia powszedniego w godzinach ustalonych z tą jednostką.  
Do miejsca zatrzymania samochodu wywożącego odpady właściciel nieruchomości zapewnia 
swobodny dojazd. 

§ 31 

Miejsce ustawienia pojemników, dróg dojścia i miejsce wystawienia pojemników do wywozu 
oraz warunki techniczne tych miejsc podlegają uzgodnieniu z jednostką wywozową. 

§ 32 

Za utrzymanie czystości miejsc wystawienia i opróżniania pojemników odpowiedzialny jest 
właściciel nieruchomości, a za drogę i miejsce opróżniania oraz za czystość kontenerów 
jednostka wywozowa. 

§ 33 

W przypadku niemożliwości usunięcia odpadów z terenu nieruchomości z powodu braku 
dojazdu do wyznaczonego miejsca składowana, jak również niemożliwości wyniesienia 
pojemników - dopuszcza się usytuowanie pojemników na odpady przed nieruchomością. 

§ 34 

Miejsca lokalizacji urządzeń do gromadzenia odpadów stałych i płynnych winny spełniać 
warunki określone w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej 
ustawy. 

§ 35 

Odpady komunalne winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą 
przepełnieniu pojemników na odpady stałe. 
 
 



§ 36 

Niezbędną częstotliwość wywozu odpadów ustala właściciel, użytkownik lub zarządca 
nieruchomości w porozumieniu z jednostką wywozową. W przypadku stwierdzenia,  
że ustalona częstotliwość nie zapewnia utrzymania czystości i porządku, jednostka 
kontrolująca może nakazać jej zwiększenie. 

§ 37 

Dla drobnych lokali handlowych, rzemieślniczych, usługowych należy ustawić nie mniej niż 
jeden pojemnik 110 l. 

§38 

Szkoły, szpitale, zakłady przemysłowe itp. winny ustawić odpowiednią ilość pojemników  
na odpady, wg norm dla tego typu placówek, a w pojemnikach mogą być gromadzone 
wyłącznie odpady komunalne. 

§ 39 

Przy zakładach usługowych, handlowych, rzemieślniczych, szkołach, zakładach 
przemysłowych, w parkach, zieleńcach oraz miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego 
winny być ustawione kosze uliczne. 

§ 40 

Obowiązek usuwania odpadów z koszy ulicznych ciąży na gminie. 

§ 41 

Przeniesienie odpowiedzialności za odpady z właściciela nieruchomości na jednostkę 
wywozową następuje w momencie załadowania ich do pojazdu jednostki wywozowej. 
 

ROZDZIAŁ V  
Selektywna zbiórka odpadów 

§ 42 

Zaleca się prowadzenie segregacji odpadów przez wytwórców odpadów i właścicieli 
nieruchomości. 

§ 43 

Segregacja odpadów polega na oddzielnym przygotowaniu do zebrania i przewozu,  
w szczególności:  

1) makulatury; 
2) odpadów szklanych; 
3) puszki aluminiowe po napojach; 
4) odpadów tekstylnych; 
5) opakowań plastikowych PET po napojach. 

§ 44 

W celu zagospodarowania surowców wtórnych jednostki wywozowe, w porozumieniu  
z właścicielem nieruchomości, mogą ustawiać specjalne pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów opatrzone napisem informującym o tym, że pojemniki są przeznaczone  
do selektywnej zbiórki surowców wtórnych wg rodzaju. Częstotliwość wywozu surowców 
wtórnych uzależniona jest od napełniania tych pojemników, a utrzymanie czystości miejsc 
wystawienia pojemników należy do obowiązków jednostki wywozowej. 



§ 45 

Zbieranie i wywóz odpadów pozostałych po segregacji odbywa się na zasadach określanych 
niniejszym Regulaminem dla odpadów bytowych drobnych. 
 

ROZDZIAŁ VI 
Odpady przemysłowe i medyczne 

§ 46 

Odpady przemysłowe i medyczne podlegają obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu, 
odbiorowi i unieszkodliwianiu według zasad określonych w ustawie ochronie i kształtowaniu 
środowiska. 
 

ROZDZIAŁ VII 
Obowiązki właścicieli nieruchomości nieskanalizowanych 

§ 47 

Wprowadza się obowiązek podłączenia istniejących obiektów budowlanych przez ich 
właścicieli i na ich koszt do kanalizacji sanitarnej biegnącej wzdłuż ulicy, przy której 
usytuowane są obiekty, a w przypadku jej braku powinny być one wyposażone  
w bezodpływowe szczelne zbiorniki (szamba) przeznaczone do gromadzenia nieczystości 
płynnych. 

§ 48 

Na właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 47 rozdziału VII, nakłada się obowiązek 
systematycznego opróżniania zbiorników (szamb) do gromadzenia ścieków domowych  
i niedopuszczanie do przepełniania ich i wylewania ścieków na powierzchnię terenu  
lub do gruntu. 

§ 49 

W przypadku wcześniejszego napełnienia szamba niż wynika to z ustalonej częstotliwości - 
właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia zapotrzebowania na wywóz. 

§ 50 

Zbiorniki na nieczystości płynne mogą być stosowane wyłącznie na nieruchomościach 
znajdujących się na terenach nieskanalizowanych położonych przy drogach publicznych  
nie wyposażonych w kolektory ściekowe. Urządzenia te powinny mieć dno i ściany 
nieprzepuszczalne, ze szczelnym przykryciem, z zamykanym otworem do usuwania 
nieczystości. 

§ 51 

Na terenach nieskanalizowanych ścieki mogą być odprowadzane do przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Oczyszczone w tych urządzeniach ścieki odpowiadać muszą 
warunkom dotyczącym ochrony wód i gruntu. 

§ 52 

W przypadku nie zastosowania się do treści § 50 regulaminu i nie podłączenia się  
do kanalizacji, odpłatność za wywóz ścieków z szamba wynosi koszt każdego wywozu 1 m3 
nieczystości płynnych wprowadzanych do kanalizacji oraz koszt każdego 1 m3 nieczystości 
płynnych wywożonych sprzętem asenizacyjnym. 



ROZDZIAŁ VIII 
Transport odpadów komunalnych i ścieków domowych 

§ 53 

Do wywozu odpadów komunalnych bytowych drobnych jednostki wywozowe zobowiązane 
są używać samochodów specjalistycznych. Przy usuwaniu odpadów i w czasie ich transportu 
należy uniemożliwi ć wydostawanie się na zewnątrz odpadów lub substancji z nich 
powstałych. 

§ 54 

Transport odpadów winien odbywać się przy zabezpieczeniu przed ich rozwiewaniem  
i rozpryskiwaniem. 

§ 55 

Do wywozu ścieków jednostki wywozowe zobowiązane są używać samochodów 
asenizacyjnych, które powinny być dezynfekowane zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§56 

Wywóz ścieków powinien odbywać się w taki sposób, aby w czasie transportu nie 
powodował zanieczyszczania dróg. 

§ 57 

Jednostki świadczące usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych stałych i płynnych 
muszą posiadać możliwość mycia pojemników i sprzętu do transportu. 

 

ROZDZIAŁ IX  
Miejsce wywozu 

§ 58 

Na właścicieli nieruchomości i jednostki wywozowe odpadów komunalnych bytowych 
nakłada się obowiązek wywożenia tych odpadów na wyznaczone wysypisko. Stałe odpady 
komunalne są składowane na wysypisku odpadów komunalnych. 

§59 

Na jednostki wywozowe nakłada się obowiązek wywozu ścieków do wyznaczonych punktów 
zlewnych. 

§ 60 

Ciekłe odpady komunalne są unieszkodliwiane w oczyszczalni ścieków. 
 

ROZDZIAŁ X 
Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie usuwania, wykorzystywania 

 i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych i płynnych. 

§ 61 

Świadczenie usług w zakresie usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych stałych i płynnych, wykonywane jest przez podmioty, które dysponują 
zezwoleniem w trybie art. 7 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy. 
 



ROZDZIAŁ XI 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 62 

Posiadacze psów na terenie Gminy Szczuczyn zobowiązani są do zachowania środków 
ostrożności przy trzymaniu psa. 

§ 63 

Zabrania się: 
1) puszczania psa samopas; 
2) pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to jest nienależycie uwiązane lub  

nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym na terenie należycie zabezpieczonym; 
3) wprowadzania psów do placówek handlowych, zakładów usługowych, lokali 

gastronomicznych, zakładów produkcji spożywczej i pomieszczeń użyteczności 
publicznej; 

4) wprowadzania psów do piaskownic, na teren placu zabaw i boisk. 

§ 64 

1. Wyprowadzanie psów dozwolone jest jedynie na smyczy i w kagańcu. 
2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest przy łącznym spełnienie następujących 

warunków: 
1) posiadaniu przez psa założonego kagańca; 
2) zwalnianiu psa w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi; 
3) dysponowaniu możliwością sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem 

zwierzęcia. 

§ 65 

Właściciele psów zobowiązani są do ich poddawania szczepieniom przeciwko wściekliźnie. 

§ 66 

Psy bezpańskie i pozostające bez opieki podlegają odłowieniu. 

§ 67 

W razie zanieczyszczenia przez utrzymywane zwierzę domowe terenów i obiektów 
przeznaczonych do wspólnego użytku, posiadacz zwierzęcia obowiązany jest  
do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń. 
 

ROZDZIAŁ XII 
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich  

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 68 

Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich (bydła, trzody, koni, drobiu, 
zwierząt futerkowych i innych) na terenach zwartej zabudowy wielorodzinnej, w odległości 
50 m. od siedziby urzędów organów administracji, szkół i placówek użyteczności publicznej. 

§ 69 

Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zabezpiecza nieruchomość 
przed jej opuszczaniem przez zwierzęta. 



ROZDZIAŁ XIII 
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji  

i terminów jej przeprowadzenia 

§ 70 

W przypadku zagrożenia terenu gminy znacznym wzrostem populacji gryzoni na wniosek 
Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego zostanie podjęta akcja odszczurzania  
na określonych terenach i inne działania wskazane przez PTIS. 

§ 71 

Deratyzację winny wykonywać specjalistyczne jednostki posiadające środki do jej 
wykonania. 
 

ROZDZIAŁ XIV 
Odpowiedzialność i kontrola 

§ 72 

Upoważnieni przez Burmistrza Szczuczyna pracownicy oraz jednostki upoważnione do 
kontroli na mocy odrębnych przepisów są uprawnieni do wykonywania czynności 
kontrolnych  
w zakresie stosowania postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 73 

Kto nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym Regulaminem podlega 
odpowiedzialności według właściwych przepisów. 


